
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE  

   

 

 
    
    
    

Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva 
na deň 20.06.2018 

 
                              Materiál č. ... 

  
     

N á v r h 
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre projekt 
„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“ 

 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Plánu zasadnutí MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  

schvaľuje: 
 

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok  s názvom  „Vypracovanie 
lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta 
Bardejov“: 

a)  výška celkových výdavkov na projekt: 
49 755,00 EUR, 

b)  výška celkových oprávnených výdavkov 
na projekt: 49 755,00 EUR, 

c)  výška maximálneho celkového 
spolufinancovania projektu t.j. 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov: 
2 487,75 EUR, 

d)  kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o 
NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-
2018-39.  

 
    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

 
 
 

    

Spracovateľ:    
Ing. Ján Novotný,  Ing. Zuzana Graveczová 
- referát prípravy a admin. grant. projektov 

 
 
 

    

Spravodajca:    
Ing. Juraj Popjak, 
- prednosta MsÚ 

 
 
 

    

Prerokované:    
-  na porade primátora dňa 04.06.2018 
- v mestskej rade dňa 07.06.2018 

 
       

Prizvať:       
-  

       

V Bardejove 13.06.2018 



Dôvodová správa 
 
 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia (SO RO) v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR 
vyhlásila dňa 06.04.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
zameraných na podporu nízkouhlíkových stratégií, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory 
udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je 
zmiernenie zmeny klímy.  

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO RO, z dôvodu 
nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.  

Konečné termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené k 30.06.2018 a k 30.09.2018, 
následné termíny uzavretia hodnotiacich kôl budú v intervale 3 mesiacov od uzavretia 
predchádzajúceho kola (ak ešte ostanú voľné zdroje).  
  
Základné informácie o výzve a projekte: 
Oprávnení prijímatelia a indikatívna výška finančných prostriedkov:  

- Subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešne 
služby v najmenej rozvinutých regiónoch (1,5 mil. €) a na ostatnom území (5,5 mil. €).   

Oprávnená aktivita:  
A.   Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre 

mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej 
energetiky.  

V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu:  
A1. Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie;  

Táto spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:  
• jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej 

energie;  
• dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie 

OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií 
skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;  

• regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude 
spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu 
udržateľného energetického rozvoja,  

• ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť 
neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v 
oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a 
stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla, 

• súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo 
jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi. 

 
Intenzita pomoci:  95%,  spolufinancovanie žiadateľa  5 %. 
Min.  a max. výška nenávratného finančného príspevku: od 10 000 € - do 300 000 €. 
Celková indikatívna výška prostriedkov vyčlenená na výzvu: 7 mil. € 
Spôsob financovania:  predfinancovanie, refundácia výdavkov alebo ich kombinácia. 
Časová oprávnenosť realizácie projektu: max. 18 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP 

Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP začaté verejné obstarávania na 
hlavnú aktivitu projektu, ktorá bude realizovaná dodávateľsky (dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a 
ktorá je predmetom oprávnených výdavkov projektu.  

Do prvého hodnotiaceho kola t.j. najneskoršie k 30.06.2018 pripravujeme žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej 
stratégie mesta Bardejov“. 

• celkové predpokladané náklady:  49 755,00,- € (100%) 
• požadovaná dotácia:     49 755,00,- €   (95%) 
• spolufinancovanie:      2 487,75,- €     (5%) 

 
Povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok je schválené uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Bardejove o predložení žiadosti a zabezpečení finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 


